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Nederland bedankt veteranen
In Koggenland hing op zaterdag  
27 juni de vlag uit om de veteranen te 
eren. De Veteranendag is dit jaar op 
die dag landelijk in aangepaste vorm 
georganiseerd. 

De verhalen van vier veteranen stonden 
daarbij centraal. Veteraan Maaike 
zette zich tijdens de coronacrisis in als 
ondersteunend ic-verpleegkundige en 
Dennis (Bosnië-, Irak- en Afghanistan-
veteraan) werkte gedurende de crisis als 
vrijwilliger in een verpleeghuis. Verder 
is er het verhaal van Rick, die als lid van 
het Nederlandse Invictus Team gewond 
raakte in Afghanistan, en van Hendrik, 
die zich zeventig jaar geleden vijf jaar 
lang inzette in Nederlands-Indië. 

Bent u benieuwd naar de volledige 
verhalen? U kunt ze lezen op  
veteranendag.nl/verhalen.

Gemeente helpt bedrijven  
bij aanleg zonnepanelen p.2

Fractievertegenwoordiger Tinda Kuijper  
wil meer bloemen in Koggenland p.3

Kruising De Leet - Singel  
wordt onderzocht p.4
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Monique Bonsen-Lemmers 
voorgedragen als nieuwe burgemeester 

Vanaf 1 september wordt de gemeentekrant Koggennieuws opgenomen in de 
regionale huis-aan-huiskrant De Kogge. Het gemeentenieuws blijft eens in de 
twee weken verschijnen, op de achterzijde van De Kogge, en wordt bezorgd in 
heel Koggenland.

Door het veranderende medialandschap 
wordt het uitgeven van een eigen krant steeds 
lastiger en daardoor duurder. Om die reden 
stopt de gemeente met het uitgeven van de 
huidige krant. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft besloten samen te gaan 
werken met een bestaande krant, om zo het 
gemeentenieuws te kunnen blijven verstrekken 
op papier. 

Goed gelezen
De papieren krant Koggennieuws wordt goed 
gelezen door de inwoners van Koggenland. 

Dit bleek uit een lezersonderzoek, dat een 
extern onderzoeksbureau eind 2019 uitvoerde 
in opdracht van de gemeente. 68% van de 
ondervraagden gaf aan iedere editie van 
Koggennieuws te lezen. Vanwege het grote 
aantal lezers hecht het college veel waarde aan 
het verspreiden van gemeentelijk nieuws op 
papier.

De Kogge
De Kogge is een regionale huis-aan-huiskrant, 
die zich richt op de positieve kant van de 
samenleving. Het college heeft gekozen voor 

samenwerking met De Kogge, vanwege de 
goede reputatie van zowel de krant als de 
bezorgdienst. De laatste editie van Koggen-
nieuws in de huidige vorm verschijnt op 30 
augustus 2020. 

Veteranendag 2020 / Fotograaf: 
Majoor Fred Warmer

  De vertrouwenscommissie ziet in Bonsen een krachtige en veerkrachtige vrouw, empatisch en betrokken.

De gemeenteraad van Koggenland heeft afgelopen dinsdag het besluit 
genomen om de Hillegomse Monique Bonsen-Lemmers (54) aan te bevelen als 
nieuwe burgemeester van Koggenland. 

Bonsen is op dit moment advocaat 
arbeidsrecht, registermediator en partner in 
een advocatenkantoor in Haarlem. Daarnaast 
is ze voorzitter van de Raad van Toezicht SEIN 
en regiovoorzitter van D66 in Zuid-Holland. Ze 
woont in Hillegom en komt na de installatie zo 
spoedig mogelijk in Koggenland wonen. 

Bestuurlijk innovatief 
De vertrouwenscommissie ziet in Bonsen een 
krachtige en veerkrachtige vrouw, empathisch 

en betrokken. Waarom zij burgemeester 
van Koggenland wil worden? “Vanwege het 
levendige dorpsleven midden in de groene 
omgeving én de ambitie om bestuurlijk 
innovatief te zijn en te zoeken naar nieuwe 
wegen om inwoners bij het bestuur te 
betrekken”, aldus Bonsen. Bonsen heeft zich de 
afgelopen jaren goed voorbereid op de functie 
van burgemeester met behulp van stages, 
opleidingen en trainingen voor burgemeesters. 
Koggenland kan rekenen op een energieke, 

enthousiaste en toegankelijke burgemeester, 
aldus de vertrouwenscommissie.

Kroonbenoeming 
De komende periode wordt de aanbeveling 
van de gemeenteraad via de commissaris van 
de Koning bij de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties omgezet in een 
Kroonbenoeming. De planning is erop gericht 
om Bonsen op 23 september 2020 in een 
bijzondere raadsvergadering te installeren als 
burgemeester van Koggenland. 
Waarnemend burgemeester Jan Franx blijft 
tot 23 september de burgemeesterstaken voor 
Koggenland uitvoeren. 
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Om vrijwilligers nog beter te kunnen 
ondersteunen, wordt het vrijwilligersteam 
van de gemeente Koggenland 
ondergebracht bij Vrijwilligerspunt 
Westfriesland. Deze organisatie gaat zich, 
in samenwerking met Stichting Netwerk, 
bezighouden met het werven van 
vrijwilligers en het matchen van vraag 
en aanbod. Ook verenigingen kunnen 
gebruik maken van de diensten van 
Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Vrijwilligerspunt Westfriesland biedt ondersteuning 
en advies in alle zaken met betrekking tot vrijwil-
ligerswerk. Zo kunnen verenigingen bij Vrijwilli-
gerspunt terecht voor (gratis) workshops, trainingen 
en e-learnings over vrijwilligerswerk, maar ook 
voor hulp bij de aanvraag van subsidies en fondsen. 
Mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger 
kunnen bij Vrijwilligerspunt terecht om samen op 
zoek te gaan naar een leuke vacature.

Onmisbaar
“Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving en 
daarmee ook in onze gemeente,” zegt wethouder 
Win Bijman. “Ze dragen bij aan de sociale en 
maatschappelijke verbinding in onze dorpen. 

Zonder vrijwilligers zijn er geen sportvereni-
gingen, dorpshuizen, jeugdclubs of EHBO-vereni-
gingen, om er maar een paar te noemen. Binnen de 
gemeente zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers. Inwoners die interesse hebben, kunnen zich 
aanmelden via de website vrijwilligerspunt.com. Wij 
zien ook een grote rol weggelegd voor jongeren 
die een aantal uren beschikbaar zijn om iets te 
betekenen als vrijwilliger.”

Alle huidige vrijwilligers van de gemeente 
hebben een brief ontvangen, waarin staat wat er 
precies verandert. Verenigingen hebben een mail 
ontvangen, waarin de mogelijkheden voor hen staan 
beschreven. Mocht u als vereniging deze mail niet 
hebben ontvangen, en toch met vrijwilligers werken, 
dan kunt u ook gebruik maken van de diensten van 
Vrijwilligerspunt.

Taken vrijwilligers 
Vrijwilligers van de gemeente Koggenland bieden 
verscheidene diensten aan, onder andere aan 
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Taken 
van vrijwilligers kunnen zijn: sociale ondersteuning, 
hulp bij administratie of een belastingaanvraag, 
computer- of taalondersteuning, klusjes in en om  
het huis of hulp bij vervoer. 

Nieuwe aanpak 
voor vrijwilligers

Gemeente helpt 
bedrijven  
bij aanleg 
zonnepanelen

De gemeente Koggenland en de provincie Noord-
Holland willen de opwek van duurzame energie 
op grote daken vergroten. Dit doen zij door 
ondernemers die eigenaar zijn van een groot dak, 
dat nog niet is voorzien van zonnepanelen, gratis 
en vrijblijvend te helpen.

Adviesbureau Over Morgen helpt in opdracht van de provincie 
met de eerste stappen naar de realisatie van een zonnestroom-
installatie op het dak. Het adviesbureau kan een dak-onderzoek 
uitvoeren om inzicht te geven in het mogelijke aantal panelen 
en het bijbehorende verdienmodel. In het najaar biedt Over 
Morgen hulp bij het indienen van een aanvraag voor de subsidie 
Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++).

Oog voor het landschap
De gemeente en provincie willen optimaal gebruik maken van 
de beschikbare grote daken in de gemeente voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Op die manier wordt een volgende stap 
gezet in het zelf opwekken van duurzame energie, met respect 
en oog voor de landelijke omgeving van Koggenland. Door 
zoveel mogelijk energie op daken op te wekken, kan er met 
minder opwek op land worden volstaan.

Online informatiebijeenkomst
Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met 
adviesbureau Over Morgen via  
verzilveruwdak@overmorgen.nl. Ook biedt Over Morgen de 
mogelijkheid deel te nemen aan een (gratis) online informatie-
bijeenkomst over het aanbod en het stappenplan om aan de 
slag te gaan. De informatiebijeenkomst ‘Zonnestroom op grote 
daken’ vindt plaats op 21 juli 2020 en duurt van 19.00 tot 20.00 
uur. Aanmelden kan via overmorgen.nl/zonneenergie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op overmorgen.nl/verzilveruwdak  
of mail naar verzilveruwdak@overmorgen.nl.

Door de versoepeling van de landelijke 
maatregelen, kunnen de Koggenhal en 
gymzalen in de gemeente Koggenland weer 
open. Verenigingen, clubs en huurders kunnen 
in overleg met de beheerder gebruik maken 
van die locaties. 

Aan het gebruik zijn wel maatregelen en voorwaarden 
verbonden. “Maar die zijn goed uitvoerbaar en worden 
door de gemeente zoveel mogelijk gefaciliteerd,” zegt 
Kevin Vreeker, de beheerder van de sporthal en de 
gymzalen. Zo moet er vooraf gereserveerd worden en 
moet de huurder een protocol insturen. De verenigingen, 
clubs en huurders zijn over de opening en voorwaarden 
geïnformeerd door Vreeker.

Vragen? 
Verenigingen, clubs en huurders die vragen hebben over 
het gebruik van de sporthal en gymzalen kunnen contact 
opnemen met beheerder Kevin Vreeker. Hij is bereikbaar  
via k.vreeker@koggenland of (06) 51 17 65 25.

Koggenhal  
en gymzalen  
weer open

Het leven gaat stap voor stap weer richting ‘normaal’. Dat is in de 
eerste plaats aan u zelf te danken. We hebben die ruimte samen 
verdiend. Natuurlijk hebben we het soms ook moeilijk. Maar we staan 
massaal voor elkaar klaar. Dat maakt ons trots. We zijn trots op de 
manier waarop we dit samen doen. 

We houden ons, ook buiten, aan de 1,5 meter. Maar de 1,5 meter voelt 
weer iets dichterbij door de dingen die wél kunnen. Dat willen we 
vasthouden. Als we samen volhouden, kan er steeds meer wél. Daarom 
drukken wij u op het hart: blijf verstandig en alert op de 1,5 meter. En 
denk goed aan de hygiëneregels.

 
Namens de gemeentebesturen van Westfriesland, burgemeesters:

Houd vol

Eduard 

van Zuijlen

Enkhuizen

Michiel

Pijl

Drechterland

Jan 

Nieuwenburg

Hoorn

Jan 

Franx

Koggenland

Frank 

Streng

Medemblik

GertJan 

Nijpels

Opmeer

Ronald 

Wortelboer

Stede Broec
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Het Koggennieuws neemt iedere editie een raadslid 
onder de loep. Aan de hand van vijf vaste vragen 
en één vraag van een collega-raadslid kunnen de 
inwoners van Koggenland hun politieke vertegen-
woordigers (nog) beter leren kennen. In deze editie 
is fractievertegenwoordiger (en voorheen raadslid) 
Tinda Kuijper van Welzijn Koggenland aan het 
woord.

Wat was het mooiste moment in uw carrière als 
raadslid en fractievertegenwoordiger?
De verkiezing van 2014. Corrie van Leijen en Gert 
van der Roest hadden Welzijn Koggenland opgericht 
en ik wilde de partij ondersteunen op de lijst. Ik 
werd met zoveel voorkeurstemmen gekozen dat ik 
in de raad mocht plaatsnemen, waarbij ik het stokje 
overnam van mijn vader Gert van der Roest. Ik moest 
een draai aan het leven geven om tijd vrij te maken 
voor het raadswerk, maar dat was het waard: het is 
een ontzettend leerzame en interessante tijd. 

Het werk van een raadslid gaat niet alleen over 
rozen. Wanneer kon u door de grond zakken?
Wat ik lastig vind is dat ik álle inwoners blij wil 
maken. Dat is onmogelijk. Mijn buurman kan een 
raadsbesluit geweldig vinden, terwijl iemand in de 
supermarkt tegen me zegt dat het belachelijk is. Dat 
is de doorn aan de roos; ik hou van blije mensen.

Raadsleden moeten compromissen sluiten en 
rekening houden met beperkende factoren. Wat 
zou u doen met volledige vrijheid en een onbeperkt 
budget?
Ik zou een nóg groener Koggenland willen. Ik ben 
blij dat onze gemeente al zo groen is, maar ik zou 
meer bloemen willen zien. Bloemen kleuren de 
dag. Als docent bloem & groen – en voorheen was 
ik bloemist – heb ik van mijn liefde voor bloemen 
ook mijn werk gemaakt. Daarnaast help ik op de 
Bavoschool in Ursem met de schooltuinen. Ik zou 
willen dat alle basisschoolkinderen in Koggenland 
een schooltuin krijgen. Daar word je vrolijk van. 

Zelfs het meest betrokken raadslid is niet op 
de hoogte van het complete wel en wee in de 
gemeente. Welke geheimen heeft Koggenland nog 
voor u? 
Ik ben erg geïnteresseerd in jongeren en kinderen. 
Door mijn werk als docent en omdat ik zelf ouder 
ben. Ik zou graag inzicht willen krijgen in het 
drugsgebruik onder jongeren. We worden wel op 
de hoogte gehouden van de cijfers, maar die geven 
geen volledig beeld. Ik begrijp dat drugs makkelijk 
te verkrijgen zijn. Dat vind ik erg. Ik zou willen dat 
ik jongeren kon beschermen tegen die troep. 

Wat is uw favoriete plek in Koggenland en wat 
betekent deze plek voor u?
De Mijzerpolder, op het moment dat ik de brug 
overkom (zie foto). Wat mij zo aanspreekt is de 
natuurlijke dynamiek: de dieren, de weidsheid, het 
groen, de wolken. Als ik ’s ochtends naar mijn werk 
in Purmerend fiets – het dorp uit, door de polder – 
geniet ik van het uitzicht.

Vraag van Maikel Groot: Tinda is bezig met haar 
tweede raadsperiode, eerst als raadslid en nu als 
fractievertegenwoordiger. Ik wil graag van Tinda 
weten wat haar afwegingen zijn om fractieverte-
genwoordiger te worden in plaats van raadslid. En 
wat zijn de verschillen?
Het werk van een raadslid kost erg veel tijd. Ik wilde 
onderzoeken hoe mijn toekomst op mijn werk 
eruitziet en moest daar tijd voor vrijmaken. Mijn 
baan op school is mijn core business. Als raadslid 
heb je meer verantwoordelijkheid dan als fractiever-
tegenwoordiger. Ik ben nu nog steeds betrokken, 
maar ik kan ook meer op de achtergrond staan. Het 
is iets minder druk. 

In de volgende editie is Astrid Gebe (VVD) aan het 
woord. Welke vraag wilt u aan haar voorleggen?
Astrid Gebe is nu een aantal jaar betrokken bij de 
gemeenteraad. Ik zou graag willen weten wat haar 
grootste eye opener is in deze periode.

Tinda Kuijper (48) woont in Ursem, samen 
met haar man Henk (55) en zoons Wout (16) 
en Joep (14). Ze werkt bij het Clusius College 
in Purmerend als docent bloem & groen. In 
haar vrije tijd houdt ze van fietsen, wandelen, 
skeeleren, schaatsen en creatief bezig zijn.

Gemeenteraad in beeld
Tinda Kuijper 

(Welzijn Koggenland)

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende bekend:

Voornemen tot uitschrijving Basisregistratie Personen
Dat zij voornemens is om het bijhouden van adresgegevens van onderstaande personen in de Basisadministratie Personen (BRP) op te schorten op grond 
van artikel 2.22 van de wet Basisadministratie Personen (Wet BRP). Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen waarschijnlijk 
niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de BRP staan geregistreerd.
- S.K. Engel Velasquez Geboren 14-12-1956 
- R. Drulia Geboren 10-04-1982
Deze personen wordt verzocht zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven in de (nieuwe) woongemeente. Wanneer wij binnen vier weken geen 
reactie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemden, zien wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de BRP als ‘vertrokken: Land 
Onbekend’. Dit heeft tot gevolg dat de personen niet meer als ingezetenen van Nederland staan ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheids-
voorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen e.d. komen te vervallen.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0319 bouwen van een schuurkas  Oosteinde 114, Berkhout
2020-HZ-0316 tijdelijk plaatsen woonunit en zeecontainer Zuid-Spierdijkerweg 80, Spierdijk
2020-HZ-0321 realiseren 2 nieuwe fiets-/voetgangersbruggen Rietvoornlaan (in de watergang), Avenhorn
2020-HZ-0333 vestigen internetwinkel  Walingsdijk 127, Avenhorn
2020-HZ-0338 bouwen overkapping  Scharwoude 46, Scharwoude
2020-HZ-0323 verleggen eigen sloot  Bobeldijk 49, Berkhout
2020-HZ-0328 bouwen woning, met bijgebouw  Bobeldijk 5, Berkhout
2020-HZ-0329 plaatsen tijdelijke woonunits  Bobeldijk 5, Berkhout
2020-HZ-0337 vergroten tuinschuur met overkapping Citroengras 13, De Goorn
2020-HZ-0336 vergroten bestaande garage  De Houtlandessloot 13, Obdam
2020-HZ-0332 plaatsen kozijn  De Zeis 1, De Goorn
2020-HZ-0331 plaatsen veranda  Dorpsstraat 56, Obdam
2020-HZ-0334 vervangen gevelpanelen  Drechterlandsedijk 29, Ursem
2020-HZ-0330 realiseren generatiewoning  Walingsdijk 15, Ursem
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer Activiteiten  Perceel
2020-HZ-0260 plaatsen dakopbouw  Lijster 1, Obdam
2020-HZ-0218 bouwen woning  Overtoom 34, Zuidermeer
2020-HZ-0190 bouwen woning/aanleggen in-uitrit Gouwstraat 3, Spierdijk
2020-HZ-0271 plaatsen veranda  Tjalk 50, Obdam
2020-HZ-0177 bouwen bungalow  Fruittuin 2, De Goorn
2020-HZ-0278 vernieuwen beschoeiing  Westeinde 248, Berkhout 
2020-HZ-0289 plaatsen dakkapel  Kanteel 55, De Goorn
2020-HZ-0249 bouwen fietsenschuur, verplaatsen hek Slimtocht 12, Berkhout
2020-HZ-0178 realiseren B&B en wijzigen gebruik gebruik wonen Walingsdijk 107, Ursem
2020-HZ-0229 wijzigen voorgevel  West 26, Avenhorn
2020-HZ-0333 vestigen internetwinkel  Walingsdijk 127, Avenhorn   
2020-HZ-0301 plaatsen dakkapel  Tulpenstraat 8, Obdam
2020-HZ-0297 realiseren in-/uitrit  Pieter Grootstraat 1, De Goorn      
2020-HZ-0257 vervangen raamkozijn  Nijenburglaan 26 en 28, Obdam
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Ingetrokken omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2019-HZ-0552 aanbouwen veranda Vogelenzang 7, Obdam  
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar 

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Nijverheidsterrein 19 in Ursem
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland maakt bekend dat op 3 juni 2020 een kennisgeving in het kader van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Nijverheidsterrein 19 in 
Ursem. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 juli 2020 tot en met 1 oktober 2020. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 1 werkdag.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. 

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Lijsbeth Tijsweg 7 in Berkhout
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland maakt bekend dat op 17 juni 2020 een kennisgeving in het kader van het 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Dick de Wit Totaal, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Lijsbeth Tijsweg 
7 in Berkhout. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 8 juli 2020 tot en met 8 oktober 2020. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 
1 werkdag. 

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie. 

Informatie
Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij OD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.

Ruimtelijke plannen
Onderstaande plannen zijn in procedure gegaan. Dit is gepubliceerd in het Gemeenteblad of de Staatscourant via www.overheid.nl of  
www.officielebekendmakingen.nl. De bezwaartermijn is gebaseerd op de data waarop de digitale publicaties verschijnen en dus niet op de datum dat 
deze krant verschijnt. Kennisname in het Koggennieuws is een extra service. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’

Naam/IMRO-nummer Adres / Plaats Omschrijving  Status Ter inzage 
Wijzigingsplan De Burg 1a,  De Burg 1a,  Vergroting woonperceel  ontwerp 18 juni t/m 29 juni 2020
De Goorn / De Goorn
NL.IMRO.1598.WPLGDeBurg1a-on01
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Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 7 september. 
De vergadering is online te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn tot nader order uitgesteld in verband 
met het coronavirus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman 
van de afdeling Wonen & Ondernemen, telefoon (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
In verband met het coronavirus is het ondernemerspreekuur tot nader order uitgesteld.

Collecte 
 5 t/m 11 juli 2020 Vrije periode 
 12 t/m 18 juli 2020 Vrije periode

Zorgteam Koggenland  telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: 
mail naar zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam.  

Meldpunt Koggenland  telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar groen,  
drank- en drugsoverlast en vandalisme. U kunt dit nummer ook bellen bij storingen  
aan huurwoningen van het Woningbedrijf. Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar,  
ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/meldpunt. 

Storingen drukriolering  telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen  telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland  telefoon (0229) 54 84 00
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  
E-mail info@koggenland.nl 
Website www.koggenland.nl 

www.twitter.com/koggenland    www.facebook.com/koggenland

Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Voor alle zaken en diensten kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. 
Door het werken op afspraak voorkomen we wachttijden en kunnen wij u beter helpen. 
Maak een afspraak via www.koggenland.nl/afspraak of bel het nummer (0229) 54 84 00. Wij 
zijn telefonisch bereikbaar op de onderstaande tijden: 

 Maandag  09:00 - 19:00 uur   Dinsdag 09:00 - 16:30 uur
 Woensdag  09:00 - 16:30 uur   Donderdag 09:00 - 19:00 uur
 Vrijdag 09:00 - 12:00 uur

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Kruising De Leet - Singel 
wordt onderzocht

Op de kruising De Leet-Singel 
ontstaan nog te vaak gevaarlijke 
situaties en afgelopen maand is 
er opnieuw een ongeluk gebeurd. 
De gemeente neemt daarom 
extra attentie-verhogende 
maatregelen om weggebruikers 
op de voorrangssituatie te wijzen. 
De gemeente laat ook een second 
opinion uitvoeren om de huidige 
verkeerssituatie nogmaals te 
beoordelen.

Direct extra maatregelen
De verkeersdrempels zijn weer teruggeplaatst 
bij de kruising De Leet, Zuid-Spierdijkerweg 
en Singel. In overleg met omwonenden is dit 

tijdelijk, omdat zij veel overlast ervaren, in 
de vorm van trillingen en geluid. Ook zijn er 
borden geplaatst met het verzoek aan vracht-
verkeer om stapvoets te rijden, en er zijn 
knipperbollen geplaatst. Transportbedrijven uit 
de regio zijn aangeschreven om chauffeurs te 
wijzen op de drempels.

Opnieuw beoordelen verkeerssituatie
De gemeente is in afwachting van de ongeval-
analyse van de politie, over het ongeval 
dat plaatsvond op 12 juni. Daarna laat de 
gemeente een second opinion uitvoeren om 
de huidige verkeerssituatie nogmaals te laten 
beoordelen. De bevindingen hiervan worden 
geanalyseerd en de eventuele maatregelen 
worden besproken met de omwonenden.

Wegwerkzaamheden  
in Berkhout
De nieuwe wijk Slimtocht in Berkhout 
wordt woonrijp gemaakt. Dit 
betekent dat de tijdelijke bestrating, 
die was aangelegd voor de bouw van 
de woningen, nu vervangen wordt 
door definitieve bestrating. Dat 
geldt voor het wegdek, de inritten 
naar de verschillende percelen en de 
parkeervakken. 

De werkzaamheden duren tot medio oktober 
(met onderbreking van de bouwvak) en 
kunnen overlast veroorzaken. De gemeente 
vraagt daarvoor begrip en probeert de hinder 
zoveel mogelijk te beperken.

Kijk voor meer informatie over  
wegwerkzaamheden op 
www.koggenland.nl/wegwerkzaamheden.


